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Voorwoord voorzitter 
 
Ruim 30 jaar geleden is in de Water- en Grassenbuurt een 
zaalvoetbalverenging opgericht die inmiddels van een 
wijkvoetbalvereniging is uitgegroeid tot één van de grootste 
Futsal verenigingen van Midden Holland (Futsal is de 
internationale aanduiding voor zaalvoetbal).  
 
Voetbalvereniging Watergras heeft dit seizoen 26 teams, 
waarvan 17 teams in de reguliere competitie uitkomen, 
d.w.z. de competities die georganiseerd worden door de 
K.N.V.B. district West II en gehouden worden in de regio 
Gouda (ten noorden van Rotterdam) en 9 teams in de 
hallencompetitie. Een hallencompetitie wordt gehouden op 
een vaste avond en altijd in dezelfde sporthal, in dit geval is 
dat sporthal De Mammoet. Het programma is voor de hele 
competitie bij aanvang bekend zodat je precies weet op 
welke avond, in welke hal en op welke tijd er gevoetbald 
wordt. Er is geen promotie en degradatie mogelijk. Naast de 
gewone competitie wordt er ook een regionale 
bekercompetitie gespeeld. 
 
Wij hebben een vaste trainingsavond in de Windwijzer aan de 
Aakwerf. Belangstellenden kunnen altijd als proef een 
dinsdagavond meetrainen. Voor meer informatie kun je ook 
eens kijken op de website www.watergras.nl. 
 
Een vereniging zoals Watergras is altijd in beweging. Zo zijn 
er nog tal van wensen voor de toekomst. Zo hopen wij met 
de start van het nieuwe seizoen (na de zomervakantie) een 
lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan: start van 
een onderzoek naar de haalbaarheid van opzet van 
jeugdfutsal binnen Watergras. Dit onderzoek wordt opgezet 
in nauwe samenwerking met de Gemeente Gouda en het ID-
College.  
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Indien er mensen nu reeds geïnteresseerd zijn in jeugdfutsal 
kunnen zij zich via de website hier al voor opgeven. 
 
Daarnaast wordt ook Watergras geconfronteerd met het 
nijpende tekort aan zaalruimte binnen de gemeente Gouda. 
Dit onderwerp wordt door ons in de diverse overleg organen 
telkens weer aan de orde gesteld in de hoop dat we ooit een 
afkomen van het fenomeen dat Watergras zijn 
“thuiswedstrijden” uit moet spelen in bijv. Bergambacht of 
Moordrecht… In dit licht bezien is het onbegrijpelijk dat een 
sporthal als De Springers, al was het maar tijdelijk, niet 
wordt ingezet om dit tekort op te vangen. 
 
Maar “overall” is het beeld dat Watergras in zijn dertig jarig 
bestaan is uitgegroeid naar een volwassen en volwaardige 
vereniging binnen de Goudse gemeenschap. En zoals de 
toekomst zich nu laat aanzien zich alleen maar verder zal 
doorontwikkelen. 
 
Rest mij u een prettige en sportieve dag toe te wensen en 
alle leden van Watergras te feliciteren met het dertigjarig 
jubileum van onze vereniging. 
 
Han Overkamp 
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Hoe het ooit begon,  nu is, en straks wellicht 
wordt …. 
 
Watergras is een vereniging met een rijke historie. In 1977 
voorzichtig begonnen met een recreatief spelend team, 
gekoppeld aan de Bewonersvereniging van de Water- en 
Grassenbuurt in de Goudse wijk Bloemendaal. Inmiddels zijn 
we al lang uitgegroeid tot een volwaardige vereniging met 
ruim 200 leden – de grootste in de regio – en ook voor het 
komende seizoen verwachten we weer iets te groeien. 
 
Watergras? Waar komt die naam in hemelsnaam vandaan? U 
weet het intussen. En hoewel de directe koppeling met de 
bewonersvereniging niet meer bestaat, de spelers sinds jaren 
nauwelijks meer afkomstig zijn uit de Water- en 
Grassenbuurt, is Watergras toch altijd 'Watergras' gebleven. 
Ook al 30 jaar de eigen broek ophoudend - financieel, 
organisatorisch en bestuurlijk. Dat is iets waar we trots op 
kunnen zijn! 
 
Het allerbelangrijkste is dat je een degelijke organisatie 
neerzet, met een goed bestuur dat zich bewust is van de 
sociaal-maatschappelijke functie die een vereniging in de 
regio heeft. Met vrijwilligers die zich inzetten voor anderen. 
Niet alleen de prestatie telt, óók de acceptatie en de 
homogeniteit in de vereniging. Anders gezegd: sfeer en 
gezelligheid creëren, betrokken zijn, alle leden moeten zich 
thuis kunnen voelen. Aard, ras, gezindheid etc. hebben bij 
Watergras nooit een rol gespeeld. Ook hoef je niet 
noodzakelijkerwijs een spectaculaire voetballer te zijn. 
Iedereen is welkom. Dat is het standpunt dat Watergras 
altijd heeft ingenomen. Naar onze stellige mening ook de 
kracht van de vereniging en de reden waarom we het tot nu 
toe 30 jaar lang hebben kunnen bolwerken. 



 
30 JARIG JUBILEUM 

Meer informatie over Watergras? Kijk op www.watergras.nl pag. 6 

S.V. Watergras 
opgericht 9 mei 1977 

 
 
Eind jaren 80 koppelde het zaalvoetbal zich los van de 
Bewonersvereniging Watergras. We beschikten toen over 5 
teams en zo’n 40 leden. In de 90-er jaren steeg het aantal 
teams en leden gestaag. Watergras werd een vereniging 
waarmee de direct betrokken instanties, zoals de Gemeente 
Gouda en de KNVB, terdege rekening moesten houden. In 
samenwerking met Vluchtelingenwerk zetten wij ons onder 
andere in voor ex-Joegoslaven, die als afleiding zo nu en dan 
graag een potje wilden zaalvoetballen. Voor deze 
inspanningen ontvingen wij aan het eind van de vorige eeuw 
een prijs in natura van ING Groep.    
 
In de jaren 2000 tot en met heden is er veel gebeurd. 
Behoudens de explosieve groei van onze vereniging, 
bereikten we een doelstelling die al jarenlang op het 
verlanglijstje stond – de combinatie van een clubgebouw, 
een thuishonk, met aansluitend de sportzaal van de 
Windwijzer, voor de organisatie van onze trainingsfaciliteiten. 
Deze doelstelling werd intussen extra kracht bijgezet als 
gevolg van het beleid van de Gemeente Gouda (Optima 
Forma): het doorvoeren van bezuinigingen, het stopzetten 
van subsidies en verzelfstandiging van gemeentelijke 
overheidsinstellingen. Op dit moment houdt het bestuur van 
Watergras (en niet alleen ons bestuur) zich daar in het 
bijzonder mee bezig. Hindernissen kun je op verschillende 
manieren nemen: er over, er langs, er doorheen…. Wij 
stellen ons op het standpunt – zoals we altijd hebben gedaan 
– dat je geen handen kunt schudden met een gebalde vuist. 
We zoeken een goed compromis, waar de vereniging en onze 
leden voordeel van hebben en waarvan we gezamenlijk nog 
jaren kunnen profiteren. Wordt vervolgd. 
 
 



 
30 JARIG JUBILEUM 

Meer informatie over Watergras? Kijk op www.watergras.nl pag. 7 

S.V. Watergras 
opgericht 9 mei 1977 

Uiteraard mag niet onvermeld blijven dat het bestuur van 
Watergras in het seizoen 2003-2004 van de KNVB een 
aanmoedigingsprijs heeft ontvangen. Deze prijs wordt 
uitgereikt aan verenigingen die de zaakjes goed op orde 
hebben, voor wat betreft de organisatie, de financiën én de 
sportiviteit! Watergras was de eerste en enige 
zaalvoetbalvereniging die in de prijzen viel, en dat zegt best 
wel wat. Ook dáár zijn we trots op!  
 
In het voorjaar van 2006 leidden contacten met Kelme 
(Voetbal Totaal) en Verzijl Sport ertoe dat er voor een 
middellange termijn overeenkomsten werden ondertekend, 
waarmee zowel deze sponsors als S.V. Watergras hun 
voordeel kunnen doen. Een win-win-situatie, die ook voor 
onze leden inmiddels het nodige gemak heeft opgeleverd. 
 
De Goudse Vereniging voor Sport Organisaties (GVSO) is een 
vertegenwoordigend stedelijk orgaan dat in de afgelopen 
periode meer aan belang heeft gewonnen. Onze vereniging 
heeft sinds verleden jaar binnen de GVSO een bestuurszetel 
verworven. Dat heeft er onder meer in geresulteerd dat 
Watergras – en vanzelfsprekend het zaalvoetbal in het 
algemeen – in Gouda beter op de kaart is gezet en er meer 
aandacht wordt besteed aan de problemen en belangen van 
de plaatselijke zaalvoetbal-verenigingen.    
 
De ‘website’ en e-mailgebruik zijn ontwikkelingen waar je 
niet omheen kan. Watergras heeft daar in de loop van de 
jaren goed op ingespeeld. E-mail is bijna niet meer weg te 
denken uit de contacten die wij intern en met derden 
onderhouden. En www.watergras.nl is een schitterende en 
veelbezochte website, die vanaf de introductie in 2002 
almaar verder is uitgebouwd, met meer geavanceerde 
toepassingen, nuttige links etc.    
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De jeugd heeft de toekomst. Daar gaan we ons nu met name 
op richten. Meer daarover in andere bijdragen aan dit 
programmablad. Resteert een Watergras-damesteam, maar 
dat komt er ook nog wel…. Geduld is een schone zaak!  
 
Terugkijkend naar 1977 is er natuurlijk wel het nodige 
veranderd. De wereld staat niet stil en dat geldt ook voor het 
zaalvoetbal, dat een tijdje geleden internationaal en landelijk 
(KNVB) werd omgedoopt tot ‘Futsal’. Waar in het begin van 
de 70-er jaren het zaalvoetbal feitelijk helemaal niet 
meetelde en er ook geen voorzieningen waren, geen 
organisatie, geen structuur etc., zijn er nu –  bijvoorbeeld – 
officiële KNVB-competities, kennen we een ere- en een 1e 
divisie (en alles wat daaronder hangt), interlands, een 
aandachtsheer in het nationaal KNVB-bestuur, een eigen 
afgevaardigde in Zeist, landelijke- en districtscoaches, 
districtsbestuursleden Futsal KNVB, eigen regiovergaderingen 
Futsal, districtscommissies, regiovertegenwoordigers, veel 
leden, een afzonderlijke spelerspas – noem maar op! In 
verschillende voetbalmagazines wordt ook in toenemende 
mate aandacht besteed aan het zaalvoetbal.  
 
Alleen in de sportprogramma’s die op TV worden 
uitgezonden, zou het zaalvoetbal wat indringender kunnen en 
moeten worden geprofileerd…. Maar let op: dat gaat óók 
veranderen! Wie weet zien we Watergras straks terug op de 
zondagavond, vanuit onze luie stoel, in ‘De Wedstrijden’…                
 
Erik Vlaanderen 
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zie http://www.avant-accountants.nl/  
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Programma jubileum 
 
10.00 uur Ontvangst en registratie (Kantine) 
 
10.15 uur Opening jeugdclinic door  
 Wethouder Sportzaken (Hal 2) 
 
10.30 uur Start jeugd trainingsclinic (Hal 2) 
  
 Start ochtendtoernooi (Hal 1) 
 
11.30 uur Start activiteiten (Hal 2) 
 - Panna-toernooi 
 - Penalty shoot 
 - Target shoot 
 
13.00 uur Lunchpauze (kantine) 
 
13.30 uur Start middagtoernooi (Hal 1) 
 
 Vervolg activiteiten (Hal 2) 
 
16.30 uur Jubileumspeech Voorzitter (Kantine)  
 
16.45 uur Prijsuitreiking toernooi & activiteiten  
 (Kantine) 
 
17.00 uur Borrel (Kantine) 
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Jeugdclinic 
 
"Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!" 
  
Dat geldt ook voor het futsal (internationale term voor 
zaalvoetbal).  
 

Daarom is de KNVB intensief 
bezig het jeugdfutsal bij de 
verenigingen te promoten. 
 
Door middel van een jeugdfutsal 
clinic proberen we de jeugd 
kennis te laten maken of verder 
te interesseren in het jeugdfutsal. 
 
Tijdens de jeugdfutsal clinic 
worden diverse vormen van futsal 
gedaan, waarbij het plezier in het 
futsallen voorop staat. 
 
De clinic wordt gegeven door de 
districtscoach futsal van de KNVB, 
Max Tjaden (zie foto links). 

 
Max is zelf nog speler bij eredivisieclub FCM/KRAS 
Stervakanties en heeft als international meer dan 75 
wedstrijden voor het Nederlands futsalteam gespeeld. 
Waaronder een EK en een WK. 
 
Vind je het leuk om mee te doen aan de jeugdfutsal clinic 
geef je dan op! 
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Spelregels jubileum 
 
Toernooi 
 

• Alle aanvangstijden en wedstrijden zijn vermeld op 
een schema bij de wedstrijdleiding, in de sportzaal 
en/of de kantine; 

• Elk  team dat als eerste vermeld staat bij een te 
spelen wedstrijd, moet een scheidsrechter leveren 
voor de eerstvolgende wedstrijd; 

• Aangezien er geen officiële scheidsrechters fluiten, 
vragen wij discipline en begrip t.o.v. de scheidsrechter 
en medespelers. Kortom wees sportief!; 

• Na afloop van de laatste wedstrijd in de poule, zal de 
prijsuitreiking, door onze voorzitter Han Overkamp, 
plaatsvinden in de kantine. Zorg dat je met je 
teamgenoten daarbij aanwezig bent. 

 
Panna 
 

• Speeltijd 3 minuten, bij gelijke stand 30 seconden 
verlenging. Volgt er geen beslissing, wordt er getost 
voor de winst; 

• Je wint direct als je de tegenstander door de benen 
speelt (PANNA) en daarna in balbezit blijft. Anders 
wordt de wedstrijd beslist op doelsaldo; 

• Je mag de boarding gebruiken, maar niet via de 
boarding scoren; 

• De kleinste speler heeft de aftrap, bij verlenging de 
grootste speler; 

• Minimaal lichamelijk contact, er wordt gespeeld 
volgens de zaalvoetbalregels; 

• De scheidsrechter heeft altijd gelijk; 
• Wees sportief! 
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Penalty shoot 
 

• Deelname is vrij, vanaf 10.30 uur tot 16.00 uur; 
• Iedereen mag eenmalig 5x trappen; 
• Je naam en het aantal treffers wordt genoteerd door 

de begeleiding of keeper; 
• Degene met het hoogste aantal treffers wint een prijs, 

die aan het einde van de dag wordt uitgereikt; 
• Zijn er meerdere deelnemers met hetzelfde aantal 

treffers, dan wordt dit na 16.00 uur onderling beslist 
in een penaltyreeks van 3. 

 
Target shoot 
 

• Deelname is vrij, vanaf 10.30 uur tot 16.00 uur; 
• Iedereen mag eenmalig 5x trappen; 
• De bal in het onderste gat levert je 1 punt op, het 

bovenste gat 2 punten; 
• Je naam en het aantal punten wordt genoteerd door 

de begeleiding; 
• Degene met het hoogste aantal punten wint een prijs, 

die aan het einde van de dag wordt uitgereikt; 
• Zijn er meerdere deelnemers met hetzelfde aantal 

punten, dan wordt dit na 16.00 uur onderling beslist 
in een target shoot van 3. 

 
 
Het bestuur wenst je veel succes en een leuke dag toe! 
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Eindstanden Watergrasteams 2006-2007 
 
 

1e Klasse B 2e Klasse D 3e Klasse E 

1 S'gravensande 1 1 Watergras 2 1 WIA 4 
Snoekie 1 2 RVC '33 1 2 Berkel 1 

3 BVP 1 3 Controlec 1 3 Ijsselvogels 1 
4 VHL 1 4 WIA 2 4 Nat. Ned. 1 
5 Binnenstad 1 5 TOGB 1 5 Alexandria '66 4 
6 Westlandia 4 6 WSE 1 6 Watergras 3 
7 Watergras 1 7 Groeneweg 1 7 Margriet 7 
8 Groenoord 3 8 Kralingen 1 8 VHL 3 
9 Alexandria '66 2 9 Margriet 2 9 Watergras 4 

10 Ommoord 1 10 Alexandria '66 3 10 VHL 4 
11 WIA 1 11 VHL 2 11 Margriet 6 
12 Margriet 1 12 Donk 1 

3e Klasse H 4e Klasse F 4e Klasse G 

1 VHL 5 1 De Witteparel 2 1 Waddinxveen 1 
2 WICO 1 2 Watergras 6 2 WIA 6 
3 Margriet 5 3 Germinal 2 3 CVC Reeuwijk 1 
4 Groenoord 6 4 Woubrugge 4 4 Donk 4 
5 Berkel 2 5 BVP 4 5 Alexandria '66 7 
6 Watergras 5 6 Watergras 7 6 Rijneveen 2 
7 TPP 4 7 Margriet 8 7 Alexandria '66 6 
8 HBSS 3 8 Rijneveen 1 8 WZV 1 
9 DVO '32 1 9 Alexandria '66 5 9 WSE 3 

10 Duivesteijn 2 10 WSE 2 10 Watergras 8 
11 PPSC 2 11 Mazzel Stars 5 11 SPV '81 1 
12 Groenoord 5 12 Donk 2 
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De lunch tijdens het jubileum wordt gratis aan de leden van  
S.V. Watergras aangeboden door:  

 
 
 
 
 
 
 
 

zie www.delifrance.nl  
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4e klasse K 5e Klasse K 5e Klasse L 

1 Kralingen 4 1 Rijneveen 3 1 Ijsselvogels 4 
2 WIA 7 2 WSE 4 2 Ommoord 4 
3 Nat. Ned. 3 3 FC Knudde 1 3 Watergras 13 
4 Ommoord 2 4 IJsselvogels 2 4 SPV '81 2 
5 Watergras 10 5 Binnenstad 2 5 Rijneveen 4 
6 Alexandria '66 9 6 Watergras 11 6 Ijsselvogels 3 
7 Donk 4 7 TOGB 2 7 WIA 9 
8 Duivesteijn 5 8 Ommoord 3 8 Rohda '76 1 
9 WICO 2 9 Margriet 9 9 TOGB 3 

10 Kralingen 5 10 WIA 8 10 FC Knudde 3 
11 Alexandria '66 8 11 Watergras 12 11 Watergras 14 
12 Nat. Ned 4 12 Controlec 2 12 Margriet 10 

5 e Klasse M 5e Klasse N Hallencompetitie H7 

1 WIA 11 1 TOGB 5 1 GPSOV H 1 
2 TOGB 4 2 HWD 2 2 Watergras H 5 
3 Watergras 15 3 VZ '81 / Bascule 5 3 Watergras H 8 
4 WIA 10 4 RKWIK 3 4 Watergras H 1 
5 Voorwaarts 1 5 MSV '71 6 5 Watergras H 9 
6 Activitas 3 6 HWD 3 6 Watergras H 2 
7 Donk 5 7 RKWIK 2 7 Watergras H 7 
8 Nat. Ned. 5 8 Zestienhoven 1 8 Watergras H 3 
9 Watergras 16 9 Watergras 17 9 Watergras H 6 

10 Ijsselvogels 5 10 Activitas 4 10 Watergras H 4 
11 Ommoord 5 11 Activitas 5 
12 Heineken 1 12 Rotterdamse Studenten 7 
 
NB: Watergras 9 is vrijwillig uit de competitie gehaald. 
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Sponsor: Verzijl Sport, zie www.verzijlsport.nl  
 

 
 
 
 

Sponsor:  Kelme, zie www.kelme.nl  
 

 
 
 
 



 
30 JARIG JUBILEUM 

Meer informatie over Watergras? Kijk op www.watergras.nl pag. 18 

S.V. Watergras 
opgericht 9 mei 1977 

Toekomst Watergras 
 
Als de egeltjes  
Bij het 30-jarig bestaan vroeg het bestuur mij een poging te 
doen in de toekomst te kijken en zo mogelijk daarover een 
visie te ontwikkelen, want “de grenzen van de groei zijn bijna 
bereikt. Veel meer teams kunnen we met de huidige 
organisatie gewoon niet hebben”. Nadat ik daartegen ja had 
gezegd realiseerde ik mij hoe hachelijk zo’n inspanning 
feitelijk is. Immers kan iemand die pretentie hebben? De 
werkelijkheid in voetbal, of het nou veld- of zaalvoetbal 
betreft, is in de praktijk altijd verrassender dan je zelfs maar 
in je stoutste dromen kan bedenken. Kijk bijvoorbeeld naar 
de afloop van de Nederlandse veldcompetitie of naar de 
positie van de trainer van de uiteindelijke kampioensploeg, 
waar gerespecteerde bestuurders binnen enkele dagen twee 
keer diametraal van standpunt veranderden zonder met hun 
ogen te knipperen en dat alles afhankelijk van één enkel 
doelpunt meer of minder. 
 
Toch zijn er ook op ons niveau duidelijke succesfactoren te 
herkennen en door ze te benoemen zien we vanzelf waar nog 
verbetering mogelijk is.  
Succesvolle verenigingen hebben steeds een over langere tijd 
stabiel en toegewijd kader. Watergras heeft dat. We hebben 
een toegewijd bestuur, wel met wisselingen maar met een 
harde kern over vele jaren dat het klappen van de zweep 
kent, dat maakt dat leden weten waar ze aan toe zijn en bij 
wie ze terecht kunnen. Dringend is het derhalve dat dit zo 
blijft en het is dus een zorg dat er voldoende mensen 
beschikbaar blijven die dit naast hun vaak drukke werk 
blijven doen. Een subfactor hierbij is ook, dat we wel graag 
sponsors hebben, maar daar zeker niet van afhankelijk willen 
zijn. Hulp graag, maar we blijven baas in eigen huis. En we 
zorgen dat we ook financieel niet aan enige externe partij 
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opgeknoopt zijn en houden onze eigen administratie scherp 
in de gaten. 
 
Een tweede factor is teamgevoel en teambuilding. Het is 
goed als iedereen weet, dat je op je teamgenoten kan 
rekenen en dat de som sterker is dan de optelling van de 
losse delen. Iets dat met een steeds individueler wordende 
samenleving niet altijd meer voor iedereen vanzelfsprekend 
is en er is hier zeker nog iets te winnen. 
 
Ook is het van belang dat er een herkenbaar thuis is. Met 
een eigen kantine in het Watergrasgebouw zijn we een heel 
eind. Mooier nog zou het zijn als we ook een eigen thuishal 
hadden met een vaste speelavond voor ons standaardteam, 
zodat we wat meer publiciteit krijgen en een thuispubliek 
kunnen opbouwen.  
 
Verder weg maar toch op ons verlanglijstje staat verbreding 
en aandacht voor de jeugd. Zoals deelname aan een 
jeugdcompetitie, met hulp van ouders, of deelname aan de 
organisatie van een zaalcompetitie voor middelbare 
scholieren. Wellicht moeten wij beter mixen met de 
sportafdelingen van de verschillende middelbare scholen van 
Gouda e.o. Mogelijk kunnen toernooien worden 
georganiseerd tijdens schoolvakanties, daar waar dat niet 
concurreert met veldvoetbal, want ik denk dat we ons naast 
het veldvoetbal moeten ontwikkelen. Een ontwikkeling zoals 
in het verleden bij handbal, waarbij de zaalsport de veldsport 
geheel heeft verdreven, is ondenkbaar. De belangstelling 
voor veldvoetbal neemt toe en dat wordt mede bepaald door 
een toenemende media-aandacht. Het lijkt mij mogelijk 
mede vanwege bewegend internet en digitale televisie meer 
aandacht te trekken ook voor onze zeer zeker mediagenieke 
sport. Als het niet door ons gedaan wordt, dan doet iemand 
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anders het binnenkort, dus waarom organiseren we het 
althans niet gewoon zelf.  
In de concurrentie met andere verenigingen hebben we het 
voorlopig als organisatie meer dan goed gedaan. In die 
betekenis dat we intussen op afstand verre de grootste in de 
regio Midden Holland zijn. Dat levert ons een leidende positie 
op in contacten met de politiek en de voetbalbond. Ons 
bestuur is daar al zeer actief mee bezig is en het heeft zeker 
voordelen voor ons. Desondanks hebben we behoefte aan 
andere sterke verenigingen om ons heen want zonder 
tegenstanders kan je niet spelen. Het valt daarbij te bezien 
of alle competitie activiteiten perse in KNVB verband moeten 
zijn. Wellicht zijn andere verbanden mogelijk, bijvoorbeeld 
met cafés, scholen, andere bedrijven of wellicht met één van 
de nieuwe mediaondernemingen die nieuwe organisatie 
varianten mogelijk maken en wellicht meer en andere 
deelnemers aantrekken. En dan graag zonder dat trainers 
van veldverenigingen aan de rem hangen. Want zij zijn vaak 
degenen die een rem zetten op de ontwikkeling van onze 
zaalsport bij traditionele veldverenigingen en daarmee op het 
niveau daarvan. Het centrum van dergelijke activiteiten zou 
bijvoorbeeld een particuliere sporthal kunnen zijn of 
misschien wel onze eigen hal. Er is immers ook een duidelijke 
trend dat men dichter bij huis wil sporten. 
 
Zo heb ik volgens de watervalmethode wat ideeën over u 
uitgestrooid, die de komende tijd wat nader bestudeerd 
dienen te worden. En dan heb ik het nog niet gehad over een 
dames- of een meisjesteam, terwijl deze op dinsdagavond 
intussen wel al hebben meegedaan. Wellicht heeft u zelf ook 
ideeën. Laat het ons weten. De toekomst begint nu, maar 
een voorzichtige aanpak is gewenst, als de egeltjes. U hoort 
van mij. 
 
Hans Boonstoppel, hans.boonstoppel@planet.nl  


